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TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER

Det finns idag ett trafiksäkerhetsproblem vid hämtning/
lämning till skolverksamheterna inom och i anslutning till 
området. För att öka trafiksäkerheten för barn i parken 
och stärka parkens gröna miljö görs följande åtgärder:

A. Området inom Borggården stängs av för biltrafik. 
Körvägar beläggs med Y1, en grusad yta på asfalten 
vilken har en hastighetsbegränsande effekt.

B. En centralt placerad angöringsyta anläggs för av- och 
påstigning samt korttidsparkeringar.

C. Parkeringen i anslutning till det gamla centralköket 
utökas med p-platser för exempelvis personal. 

Skala 1:2000

N

BORGGÅRDEN

A

B

C
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AVSTÄNGNING AV PARKKÄRNAN

I enlighet med Tyréns utredning “Trafik och 
parkeringsutredning inför detaljplan S:t Lars” bör 
parkkärnan och östra Borggården stängas av. Detta görs 
med bom på två platser, som tillåter passage för behöriga. 
Förutom bommarna stängs de västra infarterna från S:t 
Lars väg in mot Borggården av. Detta görs med pollare. 
Avspärrningarna ska placeras enligt plan. 

N
2 st fastmonterade pollare och en flyttbar på 
utmarkerade placeringar.

Automatisk bom. Öppning kan ske via 
fjärrkontroll, tidur, kodläsare eller via annat 
passagesystem.

Skala 1:2000

5

Skala 1:400

88

HPL

Förskolegård

1 m fri passage

1 m fri passage

Mur
Löstagbar 
pollare
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PARKERINGSPLATSER

Ny handikapparkering med betongplattor.

Bef. parkering bibehålls. 

P-plats ersätts med cykelställ och gräsarmering.

P-platser tas bort och ersätts med gräs.

Utökad parkering vid gamla centralköket.

Ny angöringszon till skolorna.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.
5.

5.

6.

6.

7.

7.

P-platser med nytt markmaterial - gräsarmering.

Majoriteten av befintliga parkeringsplatser tas bort inne 
i parkkärnan och ersätts med gräsarmering eller helt 
med gräs. 

Inne på Borggården ersätts parkeringsplatser med 
gräsarmering och förses med cykelställ, undantaget 
en viss andel parkeringsplatser som får vara kvar som 
handikapplatser med närhet till entréer.

MATERIALPALETT

Kantstöd betong Armeratgräs

Skala 1:2000

N
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PARKERING VID BY 37

Målad asfalt

Skala 1:400

N

ST LARS VÄG

De parkeringsplatser som försvinner inne i parkkärnan 
måste återskapas utanför avstängningarna. Enligt Tyréns 
trafik- och parkeringsutredning (2016-07-08) kommer 
det finnas ett behov på ca 40 stycken parkeringsplatser 
utanför parkkärnan. 

Genom att ta bort befintlig lastkaj och att bevara 
befintliga parkeringsplatser i sitt nuvarande utförande 
vid Byggnad 37 kan en samlad parkering med plats för 
49 st bilar skapas. 

Parkeringsplatser och gångzon markeras på asfalt 
genom vit asfaltsmålning.

25 st

24 st

Totalt 49 st

Gångzon

Gång- & cykel

Gång- & cykel

Gångzon

5m

7m

2m

5m

MATERIALPALETT

2,5
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ANGÖRING SKOLTORGET

Skala 1:400

MATERIALPALETT

Asfalt Betongplattor Grusarmering

Utformningen av angöring vid det nya 
skoltorget syftar till att skapa en säker miljö för 
barn och unga när de blir lämnade/hämtade 
av sina föräldrar. Det gemansamma golvet av 
betongplattor singalerar tydligt vart man rör sig 
som gående och var bilarna är tillåtna att köra. 

Angöringstrafiken rör sig i en enkelriktad slinga 
som möjliggör att släppa av på passagerarsidan 
till separata gångbanor. 

Parkeringsplatser: 16 st 
Angöringsplatser: 12 st

P P

Bef. P

Bef. P

Angöring

St Lars väg

Angöring

Pollare

Basket

Upphöjt trädäck

Sittplatser

Sittplatser
Bänk

Upphöjt trädäck

Pollare

Angöring

“Torg” 

P

P

N

88

21

37

20
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FUNKTIONS- OCH MATERIALFÖRSLAG NYA SKOLTORGET

AKTIVITETER
- Angöringsparkering till skolorna, av- och påstigning. 
- Olika typer av sittytor 
- Basket

VÄXTER
Karaktärsstarka träd sätter prägel på torget. Träden 
placeras i planteringsbäddar med marktäckare som  på 
utvalda ställen kantas av sittbänkar.

MARKMATERIAL 
Ett gemensamt markmaterial som binder samman 
platsen och signalerar vistelse och gångtrafik, med 
mönster som förstärker vistelseytorna.

UTRUSTNING
Olika slags sittplatser ska erbjudas på torget, större 
bänkar integrerade i det gröna så väl som enskilda 
snurrstolar med tillhörande bord.

BELYSNING
Torgytan belyses med spotlights på två stolpar, lika 
klocktornsplatsen. 
Angöringszonen kompletteras med pollarebelysning 
på gångstråken och stolparmaturer för trafikytorna.


